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INLEIDING 

Voor u ligt het schooljaarverslag. De inhoud van het verslag beoogt het volgende: 

• Verantwoording 

Het schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal (aan de 

schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 

• Evaluatie 

Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar; welke resultaten hebben we behaald en wat 

betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. De opbrengsten evalueren en analyseren we in de opbrengstenanalyse een korte 

samenvatting hiervan geven we in deze rapportage. Voor uitgebreidere info verwijzen we naar de opbrengstenrapportage.  

• Analyse en actiepunten 

In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 

 

• Kwaliteitscyclus  

Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan-schooljaarplan en Schooljaarverslag. 

 

• Oprichting locatie Wereldwijs, anderstaligen onderwijs 

                 Op 4-11-2020 is de locatie Wereldwijs geopend, nevenvestiging, waar onderwijs aan anderstalige leerlingen wordt gegeven. De locatie is gestart met 4 

groepen, ingedeeld op leeftijd. De leerlingen wonen in het AZC Musselkanaal. 

Na de lockdown is een 5e groep gestart. Het team bestaat uit 6 leerkrachten, 6 onderwijsassistenten. De intern begeleider 

en de directeur zijn beiden 1-2 dagen aanwezig op de locatie. 

 

• Schoolsluiting COVID-19 

In het schooljaar 2020-2021 is de school gesloten geweest in de periode 11-12-2020 t/m 08-02-2021, in verband met de uitbraak van COVID-19. De sluiting 

heeft de onderstaande gevolgen gehad: 

- Het in- en uitgaan van de leerlingen, elke groep heeft een eigen ingang. 

- Het hygiënebeleid, handen ontsmetten meerder momenten per dag.  Voor externen wordt het triagebeleid toegepast. 

- De afwijking van het traditionele rooster is doorgezet in het schooljaar 2020-2021. 

- In het aangepaste rooster (continurooster) eten de leerlingen onder toezicht van de leerkrachten, stagiaires, conciërge, directie, IBer. 

- Op 11 december 2020 zijn beide locaties in quarantaine gegaan n.a.v. besmette medewerkers. 

- Op 16-12-2020 volgde de landelijke lockdown. 
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- In  de periode 4-1-2021 t/m 05-02-2021 heeft de school thuisonderwijs gegeven. 

- Volwassenen en de leerlingen van groep 6-7 en 7-8 dragen mondkapjes als zij zich buiten het groepslokaal begeven. 

- Cohortering in alle groepen, geen menging van groepen onderling. 

- De wijze van onderwijs aanbieden en ontvangen,  online lesgeven en thuiswerken voor leerlingen en leerkrachten. 

- Thuisgebruik van lesmateriaal. 

- Thuisgebruik van Chromebooks aan leerlingen waar thuis geen device of te weinig devices aanwezig waren.  

- De inhoud van het onderwijs, focus op de basisvakken, lezen, taal en rekenen conform bestuursbrede afspraken; 

- Heropening op 08-02-2021.  

- Het lesrooster, vanaf 8 februari, is aangepast rekening houdend met de maatregelen van de protocollen, cohortering per groep, geen menging van 

groepen, aangepaste pauzetijden (eten-spelen) voor de leerlingen en de leerkrachten.  

- In de periode tot en met de zomervakantie is verder ingezet op de basisvakken en interventies gericht op het wegwerken van (mogelijke) 

achterstanden door de lk in de klas en met middelen voor een onderwijsassistent.  

- De opvang voor leerlingen met ouders in vitale beroepen tijdens en na de schoolsluiting. 

- De schoolontwikkeling conform de doelen in het SJP zijn deels niet behaald i.v.m. de Opron afspraken t.a.v. de focus op de basisvaardigheden. 

- De uitvoering van geplande activiteiten zoals schoolreizen, sportdagen, voorstellingen,  OR activiteiten zijn afgelast. 

- Het schoolkamp van groep 7/8 is coronaproof met toestemming van alle ouders door gegaan. 

- Alternatief voor de schoolreizen van groep 1 t/m 7 wordt in de laatste schoolweek een activiteitenweek georganiseerd. 
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1 SCHOOLPOPULATIE NEUTEBOOM 

1.1 KENMERKEN LEERLINGPOPULATIE  

Gegevens laatste teldatum landen van herkomst 

Neuteboom 

Landen van herkomst                                                                                                                  Aantal leerlingen 

Nederland 86 

Syrië 16 

Eritrea 12 

Kosovo 2 

Bulgarije 1 

Vietnam 1 

Totaal 118 

Teldatum = 01-10-2020 

Wereldwijs 

Landen van herkomst + aantal leerlingen  

Afghanistan 1 Jemen 4 Servië 3 

Belarus 1 Jordanië 2 Somalië 7 

Colombia 2 Kazachstan 1 Syrië 10 

Egypte 2 Libanon 2 Taiwan 3 

Eritrea 14 Pakistan 4 Turkije 2 

Irak 5 Rusland 1 Venezuela 2 

Totaal: 66 

Teldatum = 01-10-2020 

 



6 

Schooljaarverslag obs Mr. Neuteboom 2020-2021   
 

Overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar 

Neuteboom 

   Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Aantal ll. start 20-

21 (01-08-2020) 

  7 16 11 18 19 17 17 13 118 

Aantal ll. Eind 20-

21 (09-07-2021) 

  18 16 11 16 17 15 17 13 123 

Wereldwijs 

   Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Aantal ll. start 20-

21 (01-08-2020) 

  16 14 19 17 66 

Aantal ll. Eind 20-

21 (09-07-2021) 

  32 30 18 20 100 

 

Aantal leerlingen met een OPP zonder OPRON-arrangement 

Leerjaar Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Rekenen 0 0 0 0 3 3 4 0 10 

Lezen (technisch 

begrijpend) 

0 0 0 2 4 3 5 1 15 

Mondelinge 

taalvaardigheid 

0 0 0 3 4 3 5 1 16 

Begrippen en 

taalverzorging 

0 0 0 3 4 3 5 1 16 

Schrijven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Aantal leerlingen met een OPP met OPRON-arrangement 

Leerjaar Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Rekenen 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Lezen (technisch 

begrijpend) 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Mondelinge 

taalvaardigheid 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Begrippen en 

taalverzorging 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Schrijven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Aantal leerlingen met een OPP met SWV-arrangement 

Leerjaar Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Rekenen 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Lezen (technisch 

begrijpend) 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Mondelinge 

taalvaardigheid 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Begrippen en 

taalverzorging 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Schijven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Aantal leerlingen met diagnose 

Leerjaar Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Dyslexie 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Dyscalculie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gediagnostiseerde 

ontwikkelingsstoornis 

0 0 1 0 3 1 1 1 7 

Fysieke beperking 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

Weergave aantal gedoubleerde leerlingen en leerlingen met verlengde schoolloopbaan 

Schooljaar Aantal doublure Percentage Verlengde schoolloopbaan percentage 

2017-2018 1 0,8% 2 1,6% 

2018-2019 1 0,8% 2 1,6% 

2019-2020 0 0% 2 1,6% 

2020-2021 1 0,9% 0 0% 

Percentage zittenblijvers in groep 1-2: maximaal 12% 

Percentage zittenblijvers in groep 3 t/m 8: maximaal 3% 

Korte beschrijving analyse/trends populatie 

Ongeveer 25% van de schoolbevolking is anderstalig. Deze leerlingen zijn opgenomen in de reguliere groepen (locatie Neuteboom) en werken over het algemeen met 

eigen leerlijnen. Zij zijn opgenomen in het ondersteuningsrooster.  

In november 2020 is de locatie Wereldwijs gestart met 4 aparte taalklassen, in februari 2021 uitgebreid tot 5 taalklassen.  

Tijdens het schooljaar zijn meerder anderstalige leerlingen ingestroomd, de school heeft de expertise om deze leerlingen aanbod te bieden. Schoolbreed stellen we vast 

dat de schoolpopulatie behoefte heeft aan een breed taalaanbod, aandacht voor het ontwikkelen van de woordenschat, lees- en spreekvaardigheden, het ontwikkelen 

van sociaal emotionele vaardigheden. De populatie vraagt om structuur, duidelijkheid, afspraken t.a.v. omgaan met elkaar. 

In bovenstaande tabellen is te zien dat de school 2 leerlingen met een OPRON arrangement heeft. Voor beide leerlingen heeft de ondersteuning van het arrangement 

positief resultaat opgeleverd, verlening is aangevraagd en afgegeven. De andere leerling stroomt uit naar het so.  
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Conclusies en consequenties voor beleid en inhoud onderwijs 

Het vergroten van de woordenschat, de spreekvaardigheid van alle leerlingen zijn belangrijke onderdelen in het taalaanbod voor alle leerlingen van de school. 
Het aanleren van de basisvaardigheden, het leren spreken, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, de woordenschatontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling  
zijn voor de anderstalige leerlingen erg belangrijk in het aanbod. 

De onderwijsbehoeften van de anderstalige leerlingen en de leerlingen met arrangementen bepalen welke ondersteuning noodzakelijk is m.b.t. de basisvakken. Deze 
leerlingen krijgen conform een rooster ondersteuning voor taal, lezen, rekenen en schrijven. De uitvoering wordt gedaan door onderwijsassistenten. De afstemming voor 
het aanbod wordt wekelijks besproken door de onderwijsassistenten met de leerkrachten. 

De ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling gebeurt op de Neuteboomschool vanuit de methodiek Rots en Water. De uitgangspunten zijn zichtbaar in de 

school en bekend bij de ouders. 

Op de locatie Wereldwijs worden sociaal emotionele vaardigheden ontwikkeld met de methodiek Team Up.  
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2 WAARDERING BELANGHEBBENDEN EN BETROKKENEN  

2.1.  WAARDERING INSPECTIE  

Datum: 

Samenvatting  resultaten 

Het laatste inspectiebezoek was in 2016, basisarrangement.       

 

2.2 WAARDERING AUDIT 

Datum: 

Samenvatting  resultaten 

Auditafname in 2019. 

 

 

Conclusies en consequenties voor beleid en inhoud onderwijs 

De school heeft acties ingezet op de aandachtspunten uit het auditrapport. 
Deze aandachtspunten zijn vertaald naar doelen, deze zijn opgenomen in de onderstaande actieteams, .  
 
De doelen zijn opgenomen in het schooljaarplan 2020-2021, de uitvoering wordt gedaan door de actieteams op leerling, groeps- en schoolniveau (leerkrachten, directie, 
IB) . De doelen zijn niet overal behaald i.v.m. de coronasluiting met thuisonderwijs. Niet behaalde doelen worden meegenomen in het schooljaar 2021-2022. 
De actieteams: 
1. Zicht op ontwikkeling en afstemming, pedagogisch handelen  
2. Beredeneerd aanbod sociaal emotionele ontwikkeling  
3. ICT doorgaande leerlijn  
4. Taalrijke school en omgeving  
5. Verkeer  
6. Zaakvakken methode onderzoek 
7. RW methode onderzoek 
8. Nt2 
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2.3 WAARDERING PERSONEEL 

Datum: In het schooljaar 2020-2021 is geen enquête afgenomen. De afname is 2 jaarlijks. 

Instrument: Scholen met Succes 

 

Opvallende punten 

De aandachtspunten uit de enquête van november 2019 zijn hieronder weergegeven met daarbij de status van uitvoering en/of afhandeling in het schooljaar 2020-2021. 

 

 

Conclusies en consequenties voor beleid en inhoud onderwijs 

 

Onderwerp Hoe Status afhandeling  

Schoolgebouw - 
Onderhoud en uiterlijk gebouw 

 

-Meest noodzakelijke klussen zijn uitgevoerd 
Zichtbare onderdelen  → boeiplanken vernieuwd, schilderwerk buiten, stoeptegels herleggen, 
tegelpaden aparte ingangen klaslokalen herlegd, veiligheidswerkzaamheden nooddeuren, putten 
lopen door. 
-Werkzaamheden conciërge buitenom wekelijks. 

Alle items zijn uitgevoerd, bijhouden 
schooolgebouw uiterlijk binnen en buiten 
wordt structureel uitgevoerd. 

Pedagogisch klimaat –  
Mogelijkheden voor leerlingen die 

meer kunnen 
 

-Visie van de school op meer begaafdheid/hoogbegaafdheid 
-Meer materialen: constructie, technisch lego 
-Meer kennis voor leerkrachten 
-Doorgaande lijn in leerjaren 
-Hulp voor onderpresteerders 
- ICT 
-Weektaak 

Leerkracht signaleert leerlingen 
Leerlingbespreking  
Leerkracht aanwezig die expertise heeft, 
samen met de leerkracht/IBer wordt naar 
de onderwijsbehoeften en het aanbod 
gekeken. 
Handelingsplan opgesteld. 

Schoolklimaat –  
Aanpak pestgedrag, aandacht 

normen en waarden 
 

- Bepaalde kenmerken van de schoolpopulatie kunnen er voor zorgen dat kwetsbare lln. 
zich onveilig voelen. Incidenten blijven zich voordoen.  

- Wat ervaren lln in het gevoel van onveiligheid, waar komt dat vandaan? Zie uitkomsten lln 
enquête. 

- Verschil pesten-plagen duidelijk? Hoe wordt er gespeeld? Wat voelt onveilig voor lln? 

- Pestprotocol updaten en hanteren voor lln. 

- De gescheiden pauzes, aparte ingangen zijn de leerlingen is er veel rust in de school.  
Door de coronamaatregelen (cohortering, geen groepen mengen) zijn de leerlingen in de 

- Gedragsregels in de groepen, op 
het plein en tijdens de gymlessen 
zijn opgesteld. 

- Handhaving afspraken die zijn 
gemaakt, naleving door 
teamleden en lln. 

- Rots en Water schoolbrede 
beredeneerde activiteiten in alle 
groepen. 
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groep meer op elkaar aangewezen. Merkbaar is dat leerlingen meer begrip en ruimte voor 
elkaar hebben, geen/nauwelijks conflicten op het plein en/of vrije situaties. 
 

- Posters gedragsregels voor alle 
groepen zijn klaar voor de start in 
het nieuwe schooljaar. 

- Team Up training Team 
Wereldwijs afgerond. 

- Team Up activiteiten gestart in 
februari 2021. 

Leerstofaanbod en leermiddelen- 
Beschikbaarheid leermiddelen en 

materialen 
 

- Materiaal voor Nt2 lln. is uitgebreid door de opening van de locatie Wereldwijs 
Nt2 materiaal staat in SharePoint en is voor beide locaties beschikbaar. 

- Meer verrijkingsmaterialen  

- Verouderde rekenmethode 

- Er is voldoende materiaal 

- Aanvankelijk lezen boekjes met teksten voor oudere lln. 
 

- Goed opruimen van kasten en 
bergingen 

- Rekenmethode: wordt een 
nieuwe voor uitgezocht → 
eindfase definitieve keuze 
nieuwe methode juni 2021 

- Verrijkingsmaterialen kunnen 
worden aangeschaft in de 2e helft 
van 2021 
 

Werkklimaat - 
Werkdruk 

Vervanging bij afwezigheid 
 

Vervanging 
-Het probleem is ws niet school gerelateerd, maar gaat over de kwaliteit van de vervangers.  
Werkdruk 
-Piekperiodes: documenten goed bijhouden, je weet wanneer de piekmomenten komen, wees goed 
voorbereid! 
- Studiedagen plannen 
-Wat is echt nodig→ keuzes 
-Conciërge in de school 

- Vervanging wordt goed opgelost in de 
school. 
-Studiedagen goed benutten 
-Keuzes maken in extra activiteiten 
-Vervangers waren nauwelijks beschikbaar 
geen invloed op de kwaliteit. 
-De werkzaamheden van de conciërge 
dragen bij aan de werkdrukverlaging. 
 

Externe communicatie – 
Imago school 

Ouderbetrokkenheid 
 

-Duidelijkheid naar ouders 
-Informatie vanuit de school op ouderportaal, facebook, pers 
- Rots en Water, Leespilot, inloopmomenten plannen (tentoonstelling, thema etc. 

- Input alle medewerkers via de 
gebruikelijke communicatiekanalen. 
- Leuke activiteiten van de school via de 
plaatselijke kranten, digitale kanalen 
bekend maken. 
- De ouders betrekken bij de activiteiten is 
door de coronamaatregelen niet mogelijk 
geweest. 
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Interne communicatie – 
Effectiviteit vergaderingen 

 

-PV korter 
-Meer inbreng leerkracht: onderwerpen , input tijdens vergaderingen , in uitvoering? 
-Agendapunten formeler → beslissing of brainstormen 
-Er worden sneller knopen doorgehakt en er zijn minder vergaderingen → fijn! 
-Actieteams dragen bij aan effectiviteit 
-Timemanagement + vergaderonderwerpen soms in een groepje voorbereiden  
- Er worden zaken tussendoor besproken, tijdens pleinwacht etc. 

- De PV zijn online gehouden, effectief. 
-Documenten worden in SharePoint 
gezamenlijk gellijktijdig gevuld. 
-Huishoudelijke mededelingen wekelijks via 
de teaminfo.  
-Onderwerpen worden hier al onder de 
aandacht gebracht. 
-Inbreng leerkrachten vanuit de 
actieteams. 
-Tussendoor zaken bespreken→ teamleden 
onderling, bouw specifiek of actieteam. 
 

Organisatie –  
Functioneren bestuur 

 

-Vragen naar transparantie over diverse zaken o.a. stakingsgelden → worden besteed aan inzet 
duurzaamheid. 
-Besluitvorming van bovenaf, openheid geven hoe en waarom. 
 

- In het directieberaad (1x per 6 weken) 
worden besluiten genomen. 
- Schoolrelevante besluiten worden door 
de directie doorgegeven aan de 
teamleden. 
-Opron bestuurder informeert directies 
over Opronbrede besluitvorming.  

Bestuur –  
Organisatie vanuit bestuur 

Communicatie vanuit  bestuur 
 

Hoe: 
Meer openheid en transparantie, betrouwbaarheid uitstralen 
 

-Vragen van het schoolteam worden door 
de directeur voorgelegd aan het CvB. 
-Terugkoppeling via de PV, teaminfo. 
-De schoolbezoeken van de bestuurder zijn 
in dit schooljaar afgelast i.v.m. de 
coronamaatregelen. 
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2.4 WAARDERING OUDERS 

Datum: in het schooljaar 2020-2021 is geen ouder enquête  afgenomen. De afname is 2 jaarlijks. 

Instrument: Scholen met Succes 

 

Opvallende punten 

De aandachtspunten uit de enquête van november 2019 zijn hieronder weergegeven met daarbij de status van uitvoering/afhandeling in het schooljaar 2020-2021.  

 

 

Conclusies en consequenties voor beleid en inhoud onderwijs 

Onderwerp Hoe? Status uitvoering/afhandeling 

Schoolgebouw – uiterlijk  
 -Meest noodzakelijke klussen zijn uitgevoerd 
Zichtbare onderdelen  → boeiplanken vernieuwd, schilderwerk buiten, stoeptegels 
herleggen, tegelpaden aparte ingangen klaslokalen herlegd, veiligheidswerkzaamheden 
nooddeuren, putten lopen door. 

-Werkzaamheden conciërge buitenom wekelijks. 

Alle items zijn uitgevoerd, bijhouden 
schoolgebouw uiterlijk binnen en buiten 
wordt structureel uitgevoerd. 

Omgeving van de school –  
veiligheid op weg naar school, 
speelmogelijkheden op het plein 
 

-Veiligheid: 
→ opnemen in de verkeerslessen, naar buiten→ zebrapad, fietspad, oversteken, lopen 
naar gym 
→ kunnen we weinig aan doen, punt voor de nieuwe school 
→ouders bewust omgaan met deelname aan het verkeer, samen met kind. 
→ Livelessen via de Verkeerswijzer Groningen, voor alle groepen lessen aangevraagd. 
 
-Speelmogelijkheden: 
- goed verbeterd d.m.v. de belijning en de spelcoaches 

-Verkeerslessen in en buiten de groep. 
-Verkeerslessen via de 
Jeugdverkeerskranten in groep 3-8. 
-De lessen via de Verkeerswijzer zijn 
grotendeels geannuleerd i.v.m. de 
coronamaatregelen. 
 

Begeleiding -aandacht voor pestgedrag 
 

-Pestgedrag: ouders bedoelen waarschijnlijk “onderlinge omgang” kinderen onder elkaar. 
-Ouders informeren over de situatie waarin pestgedrag is voorgekomen. 
-Leerlingen: onderscheid pesten en plagen. 
-Bespreken in de groep. 
-Rots en Water lessen opgenomen in de weekplanning in groep 1-8. 
-Pestprotocol is onderdeel van het Handboek onderwijsondersteuning Opron. 
-Team + ondersteunend personeel→ consequent  omgaan met gedragsregels!! 

- Pestgedrag en gedragsovertredingen 
worden door de leerkracht aan de 
ouders gemeld. 
-Indien noodzakelijk wordt een afspraak 
gemaakt met de leerling en de ouders. 
-Gedragsafspraken in de school en de 
groepen zijn opgesteld. 
-Pleingedragsregels zijn opgesteld. 
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-Posters met gedragsafspraken worden 
schoolbreed aangeboden op hetzelfde 
moment. 
 

Sfeer – omgang van kinderen onderling 
 

Hoe: 
- Rots en Water op ouderportaal met de nadruk op pestgedrag en afspraken binnen de 
school 
-Consequent omgaan met de handhaving van de regels en afspraken → teamleden en 
ondersteunend personeel 1 front met dezelfde normen!! 
-Uitdragen naar de ouders 

- Thema’s Rots en Water lessen via 
ouderportaal delen in het volgende 
schooljaar. 
- Alle medewerkers leven de afspraken 
consequent na. 
 

Contact met de school – 
informatievoorziening over de school 

 

-Mededelingenbord met actualiteiten  
-Facebookberichten, ook zonder foto’s 
-Foto albums toevoegen aan ouderportaal 

- I.v.m. coronamaatregelen niet 
uitgevoerd. 
-PR door teamleden en directie via de 
plaatselijke kranten en digitale kanalen 
uitgevoerd. 
 

Externe communicatie - website 
 

-Website actueel houden met openbare berichten 
-Website met onderdeel ouderportaal 
-Lage score is waarschijnlijk gevolg van het feit dat veel ouders het ouderportaal niet als 
onderdeel van de website zien. 
-Actueel houden door nieuwsberichten te publiceren 

- Alle teamleden communiceren met de 
ouders via de gebruikelijke kanalen. 
-Directie communiceert algemene 
berichten, aankondigingen etc. via het 
ouderportaal. 
-Nieuwsberichten algemeen via de 
website publiceren 
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2.5 WAARDERING LEERLINGEN 

Datum: in het schooljaar 2020-2021 is geen ouder enquête  afgenomen. De afname is 2 jaarlijks. 

Instrument: Scholen met succes 

 

Opvallende punten 

De aandachtspunten uit de enquête van november 2019 zijn hieronder weergegeven met daarbij de status van uitvoering/afhandeling in het schooljaar 2020-2021.  

 

Conclusies en consequenties voor beleid en inhoud onderwijs 

Onderwerp Hoe Haalbaarheid 

Schoolgebouw en omgeving- 
aantrekkelijkheid schoolplein 
 

-plein aanpassingen 
-verzakkingen aanpakken  
- spelcoaches opleiden  

-Is uitgevoerd 
-Is uitgevoerd 
-Geen spelcoachtraject  uitgevoerd via het 
Huis voor de Sport i.v.m. de 
coronamaatregelen. 

De klas- rust in de klas  
 

-In sommige groepen drukken leerlingen een stempel op de rust in de groep → afspraken maken 
hoe we daar mee omgaan.  
-Welke oplossingen, middelen, technieken,  hebben we om dit zo veel mogelijk te voorkomen 
-Afstemmen leerkrachten aanpak/gedrag/werkvormen om in volledige rust te werken 
- Afspraken: binnenkomen in de school, uitgaan van de school of naar gym, werken op de gangen 
etc. → handhaving 
-Combigroepen: koptelefoons 
-Geplande zelfstandig werken momenten, waarbij rood stopteken, vraagblokjes 
-Duidelijke pleinafspraken → zones op het plein aangeven per groep. 
-Regels en structuur → aanhoudend storend gedrag=niet meer in de klas. 
- Niet willen werken → aanpak en vervolg → Afspraken schoolbreed. 

De rust in de groepen is gewaarborgd. 
Leerkrachten en leerlingen leven de 
afspraken na. 
Door de coronamaatregelen zijn er 
gescheiden pauzes, aparte ingang voor 
elke groep, geen kruisend verkeer in de 
gangen. Dit geeft rust voor de leerlingen. 
Leerling buiten de klas werken → 
afspraken werkplek, ouders inschakelen. 
 

Rekenen en taal- waardering lezen,  
waardering taal 
 

-Spelling in werkvormen + variatie 
-Thematisch werken 
-Meer actieve werkvormen, spelvormen 
-Coöperatief leren enthousiasmeren 
 

-De lessen en onderwerpen van de 
methodes worden gevolgd.  
-Waar nodig maakt de leerkracht 
beredeneerde keuzes om het aanbod te 
clusteren. 
-Spelling/variatie werkvormen wordt 
beredeneerd en functioneel toegepast. 
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- Actieve werk- en spelvormen, coöperatief 
leren worden beredeneerd en functioneel 
ingezet, passend bij het lesdoel. 

De lessen en de vakken- 
Leren van de spreekbeurten 
Antwoorden van de toetsen 
worden besproken 
 

-Check in de groepen en overleggen wat de lln zelf prettig vinden t.a.v. spreekbeurten en 
bespreken toetsen 
-Stappenplan met de lln. bespreken voor een spreekbeurt  
-Goede richtvragen aanleren 
-Vroegtijdig beginnen , gr. 4-5 

- In de groepen worden de toetsen 
individueel/klassikaal nabesproken. De 
leerkracht maakt hierin eigen keuzes. 
In groep 8 worden spreekbeurten 
gehouden over een zelfgekozen 
onderwerp op basis van een stappenplan. 
 

Sociale veiligheid – 
Bedreiging door andere leerlingen 
Veilig voelen in de klas 
Geschopt of geslagen worden door 
andere leerlingen 
Gepest door andere leerlingen 
 

-Pestprotocol handhaven  
-Focus tijdens de Rots en Water lessen  
-Bespreekbaar maken in de groep 
-Zelf laten ervaren 
-Afspraken o.a. “handen thuis” consequent handhaven door ons allen 
-Signalen over huidskleur bespreken in de groep 
-Pleinregels naleven door leerlingen, pleindienst 

De genoemde onderdelen worden 
gedurende het schooljaar uitgevoerd en 
nageleefd. 

Welbevinden over school – 
Pauze op school 
Moe op school 
Overblijven 
 

-Bespreken met overblijfteam:  
-Schoolafspraken, iedereen dezelfde regels hanteren →handhaving 
-Dynamiek tijdens overblijven veranderen → oudere lln. verdelen over de groepen en een 
helpende rol geven (team maakt de indeling) 
-Rust, regels en structuur tijdens het overblijven 
-Energizer inzetten 

- I.v.m. het aangepaste rooster in dit 
schooljaar (continu) is er geen 
overblijfteam aanwezig op school. 
- De leerlingen eten met de leerkracht in 
het klaslokaal. 
-Rust en afspraken naleven is 
gewaarborgd. 
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2.6 ONDERWIJSLEERRESULTATEN 

Samenvatting  resultaten rekenen 

 Cito 3.0 – Rekenen en Wiskunde 

 2020-2021 

 Midden Eind 
 

E.N Behaalde vs-score Behaald niveau E.N Behaalde vs-score Behaald niveau 

3 116 133,9 I+  149  156,9  I+ 

4 163 167,7 II  185  197,1  I+ 

5 203 206,6 II  214  214  III 

6 229 231,6 II  239  239  III 

7 249 249.6 III  261  261,8  III 

8 274 268,3 IV       

 

Er is bij de midden afname enige vertraging zichtbaar naar aanleiding van de schoolsluiting. Vier groepen scoren gemiddeld gezien lager dan voorgaande jaren. Bij de 
eindafname is een duidelijke verdeling tussen middenbouw en bovenbouw zichtbaar. De groep 3 en 4 scoren ruim voldoende, de bovenbouw groepen scoren gemiddeld. 
De eigen normering wordt behaald in alle groepen.  

De leerkrachten zetten het aanbod van de methode in naar eigen inzicht. Ze laten onderdelen weg en herhalen andere onderdelen extra. Er is ingezet op de 
basisvaardigheden en tijdens de lock-down extra herhaald. De leerkrachten hebben in de periode na de lock-down ingezet op begripsvorming (voorbeelden laten doen, 
hardop vertellen, modelen tijdens instructie) en automatiseren (aantal keren per week). Dit heeft een positief effect op de resultaten van de citotoets.   

Conclusies acties en consequenties voor beleid inhoud onderwijs 

- Inzet nieuwe rekenmethode: Pluspunt 4  
- Inzet Bareka. Bareka wordt volgend schooljaar 5 keer afgenomen, om het automatiseren in beeld te brengen en nauwkeurig te kunnen volgen. De 

rekencoördinator stuurt het analyseren op groepsniveau aan, door in de teamvergaderingen de kennis en formats uit de cursus ‘bouwen aan een stevig 
rekenmuurtje’ te delen.  

- Interventies die werken op teamniveau bespreken, om dit schoolbreed in te zetten en te behouden: extra aandacht voor automatiseren, flexibel omgaan met de 
methode en inzet op begripsvorming door modelen, hardop vertellen en voorbeelden uitwerken.  
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Samenvatting  resultaten spelling 

Cito 3.0 - Spelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reguliere leerlingen scoren tijdens de midden afname ruim boven de norm, de anderstalige leerlingen laten een wisselend beeld zien. De vertraging is het meest 
zichtbaar bij de anderstalige leerlingen. Tijdens de eindafname behalen alle groepen de eigen norm en scoren voldoende. Het valt op dat de spellingresultaten dit 
schooljaar sterk verbeterd zijn ten opzichte van voorgaande drie jaren. 

 2020-2021 

 Midden Eind 
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3 153 169,9 I  205  232,7  I+ 

4 238 272,1 I+  277  312,1  I+ 

5 295 291 IV  309  309,1  III 

6 318 330,9 II  340  359,4  I+ 

7 349 359.1 II  360  363,2  II 

8 367 381 I+       

Conclusies acties en consequenties voor beleid inhoud onderwijs 

- Op schoolniveau zijn de resultaten gemiddeld gezien voldoende. De groepen scoren ruim boven de norm. Dit schooljaar is een nieuwe methode ingezet voor 
taal en spelling. De methode biedt de spellingcategorieën gestructureerd en duidelijk aan. Er is ruimte voor herhaling en er worden meer dictees afgenomen. Dit 
komt ten goede aan de resultaten.  

- Er is veel aandacht voor herhaling, dat komt in iedere leerkrachtanalyse terug. De leerkrachten volgen de methode, maar laten de kinderen extra oefenen op 
Snappet, doormiddel van extra dictees of activerende werkvormen. Deze herhaling heeft een positief effect op het resultaat.  
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Samenvatting  resultaten technisch lezen 

Cito 3.0 – DMT 

 2020-2021 

 Midden Eind 
 

E.N Behaalde vs-score Behaald niveau E.N Behaalde vs-score Behaald niveau 

3 17 17,9 III  26 23,8  IV  

4 44 41,4 V  50  49,5  III 

5 62 71,4 I+  68  71,1  I 

6 76 79 I  81  81,5  III 

7 89 95,1 I  91  96,3  II 

8 95 120 I       
 
Op schoolniveau zijn de scores van technisch lezen significant verbeterd. Het technisch leesniveau heeft geen achterstand opgelopen naar aanleiding van de 
schoolsluiting door de corona-maatregelen. Groep 4 heeft zich sterk verbeterd naar aanleiding van de middenafname en laat einde schooljaar een voldoende score zien. 
Groep 3 scoort lager in vergelijking met voorgaande jaren. Zij gaan gemiddeld gezien achteruit en scoren een onvoldoende. In deze groep zitten 4 leerlingen die extra 
zorg en aandacht nodig hebben op taalgebied. De groep is klein (11 leerlingen), waardoor deze leerlingen een groot aandeel hebben in de groepsresultaten. Voor deze 
leerlingen is een handelingsplan opgesteld. De overige leerlingen in de groep scoren voldoende.  
 

Conclusies acties en consequenties voor beleid inhoud onderwijs 

• Op schoolniveau zijn de scores van technisch lezen significant verbeterd. Uit de analyses blijkt dat de leerkracht specifieke interventies hebben ingezet 
(voor/koor/door, racelezen, 3 x per week instructielessen) en dat dit werkt.  

• Het technisch leesniveau heeft geen achterstand opgelopen naar aanleiding van de schoolsluiting door de corona-maatregelen.  
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Samenvatting  resultaten  begrijpend lezen 

Cito 3.0 – Begrijpend lezen  

 2020-2021 

 Midden Eind 
 

E.N Behaalde vs-score Behaald niveau E.N Behaalde vs-score Behaald niveau 

3        117 122.,6 II  

4 134 148,8 I+  139 169,7  I+ 

5 156 145.6  IV   160 150,3  V 

6 175 169,7 IV  179 180,6  II 

7 188 185 IV  197 188  IV 

8 207 195,6 IV       

Er is vertraging zichtbaar naar aanleiding van de schoolsluiting. Vier van de vijf groepen scoren tijdens de midden afname gemiddeld onvoldoende, de leerlingen maken 
te weinig groei. Bijna 50 % van de anderstalige leerlingen scoort onvoldoende. De trendanalyse laat zien dat minimaal 2 groepen lager scoren dan voorgaande jaren. De 
resultaten van midden naar eind is in één groep sterk verbeterd, in één groep gelijk gebleven en in één groep verminderd. Begrijpend lezen geeft hierdoor een wisselend 
beeld. Ten opzichte van voorgaande jaren wordt in dit schooljaar minder de eigen norm behaald en zijn er meer onvoldoendes te zien.  

Op schoolniveau is te weinig groei zichtbaar bij de leerlingen. Technisch lezen is in iedere groep voldoende, het is aannemelijk dat technisch lezen geen belemmering 
heeft opgeleverd in de resultaten. De resultaten kunnen verklaard worden door het volgende:  

- De belangrijke (bepalende) rol van de leerkracht. Het leerkrachthandelen (modelen, hardop voor doen, werkvormen, tekst uitpluizen, checken op begrip, 
feedback geven en bijsturen) kon ten tijde van de lock-down niet goed ingezet worden door het online lesgeven. In de periode daarna wel, maar was de tijd om 
interventies gericht in te zetten kort.  

- Uit de teamvergadering gericht op begrijpend lezen bleek dat de leerkrachten diverse werkvormen inzetten. In de ene groep is de les gericht op lezen en 
structuur, in de andere groep meer op teksten uitpluizen. Hierin zit onderling verschil. Er is nog niet een duidelijke doorgaande leerlijn zichtbaar.  

- In iedere groep zijn niveauverschillen, waardoor er op verschillende niveaus les gegeven wordt tijdens één les. Dit maakt dat de leerkracht minder tijd heeft om 
elk niveau evenveel aandacht te geven. De instructie wordt samen gedaan, maar voor verlengde instructie is soms minder tijd over. 

Conclusies acties en consequenties voor beleid inhoud onderwijs 

• Het leerkrachthandelen (modelen, hardop voor doen, kiezen van verschillende werkvormen, checken op begrip, etc.) is van groot belang tijdens het begrijpend 
lezen. Die kennis is teambreed opgedaan tijdens de teamscholing begrijpend lezen door Brenda Kokje (bureau Meesterschap) in 2019. Tijdens de 
lockdownperiode hebben de kinderen online les gehad en is dit niet tot zijn recht gekomen.  

• De geleerde interventies van Brenda Kokje komen in sommige analyses terug, maar worden niet overal genoemd. Tijdens de teamvergadering gericht op 
werkvormen bij begrijpend lezen bleek dat er onderlinge verschillen zijn tussen leerkrachten. De doorgaande leerlijn is onvoldoende zichtbaar. Tijdens 
teamvergaderingen in het nieuwe schooljaar moet dit onderwerp terug komen en afspraken geborgd worden in het onderwijsplan.  
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3. EVALUATIE DOELEN EN ACTIVITEITEN VANUIT DE MEERJARENPLANNING EN SCHOOLJAARPLAN 20 20-2021 

 

Thema SBP:  Onderwijs op maat 
Thema :  Beredeneerd aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling SEO 
Doel : Leerkrachten bieden betekenisvol, motiverend onderwijs waarin de veiligheid is geborgd. 
 

Subdoelen: 
-Leerlingen zijn sociaal-emotioneel vaardig, dragen bij aan een veilig schoolklimaat en tonen burgerschap. 
- Leerlingen ervaren veiligheid door de lessen SEO en de Rots en Water principes. 
-Leerlingen laten zichtbaar gedrag zien vanuit de principes SEO lessen en Rots en Water. 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1.Veiligheidsbeleving vergroten. 
- Leerkrachten bestuderen de 

vragenlijsten die aan bod komen in 
SCOL (sociale veiligheidsmonitor) 
en zoeken bijpassende Rots en 
Water lessen→ interventies. 

- Actieteam SEO bundelt deze 
lessen en ontwerpt een 
borgingsdocument. 

- Ouders betrekken: stukje schrijven 
in de nieuwsbrief met een  
opdracht. 

 

Augustus 2020 t/m januari 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Augustus 2020 t/m januari 2021 
 
 
 
Augustus 2020 t/m januari 2021 
 
 

Teamleden, SEO actieteam 
 
 
 
 
 
 
 
SEO actieteam 
 
 
 
Team, ouders 
 

Lessenserie  
 
 
 
 
 
 
 
Document lessenserie 
 
 
 
Nieuwsbrief 
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Evaluatie juni 2021    

- Start Gouden weken in alle groepen, werken aan groepsdynamiek. 
- Rots en waterlessen 1x per week in alle groepen, structureel ingepland op het rooster. 
- Alle lessen zijn inmiddels  geordend op lesdoel en groep, sommige opdrachten kunnen voor meerdere groepen/klassen worden ingezet. 
- In alle groepen is de laatste Scol afgenomen en geanalyseerd. De leerkrachten hebben een interventie opgesteld n.a.v de analyses. 
- Schoolbrede afspraken: In alle groepen is een afsprakenposter op rijm aanwezig. Er zijn ook losse posters per afspraak. Deze staan op de server. De leerkrachten 

kunnen deze zelf uitprinten en eventueel aanpassen. 
- De lessen Rots en water zijn op doel gesorteerd per bouw. Alle groepen kunnen hierop aangeven wat ze dit schooljaar gedaan hebben en hoe het gegaan is (zie 

logboek) op die manier wordt er gezorgd voor een doorgaande lijn. 
 
 

 
Thema SBP Toekomstbestendig onderwijs  
Thema : ICT doorgaande leerlijn 

Doel : De leerlingen zijn ICT-vaardig. 

Subdoelen 
-Geeft vanuit eigenaarschap sturing aan ontwikkeling leerlingen 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

- Visievorming ICT in de school 

- Beleidsplan opstellen  

- Inrichten SharePoint/OneDrive 

- 2 scholingsmomenten  

 

Najaar 2020 
 
Schooljaar 2020-2021 
Schooljaar 2020-2021 
November-maart 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team 
 
Actieteam 
 
Actieteam ICT 
ICT/Team 

Visiedocument 
 
Beleidsplan 
 
Beleidsplan 
Beleidsplan 
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Evaluatie juni 2021 

Als voorbereiding op het werken in de Cloud heeft op 10 november een Teamscholing plaatsgevonden over he gebruik van Microsoft OneDrive. 
Op de dependance van de Neuteboom (Wereldwijs) heeft een teamscholing plaatsgevonden over gebruik van Microsoft SharePoint. 
Helaas is er (nog) geen teamsessie geweest over de vorming van een visie op ICT, waardoor ook het ICT-beleidsplan nog niet is gemaakt. 
 
Er zijn dit schooljaar veel onvoorziene factoren geweest, waardoor de gestelde doelen niet zijn gehaald: 

• Coronamaatregelen, waardoor langere tijd thuisonderwijs gegeven moest worden en andere prioriteiten moesten worden gesteld; 

• Langdurige ziekte van een teamlid, tevens lid van de werkgroep ICT 

• Overplaatsing van een teamlid (tevens lid van de werkgroep ICT) naar de dependance voor Anderstaligen 

• Opstarten van een dependance voor Anderstaligen 
 

Medio het schooljaar is een dependance gerealiseerd (Wereldwijs) voor Anderstaligen. Met spoed moesten hier diverse ICT-zaken geregeld worden: 

• Inrichten netwerkstructuur + inlog voor alle collega’s 

• Inrichten SharePoint + teamscholing 

• Installatie van diverse nieuwe softwarepakketten en gebruiksklaar maken van digitale registratie 

• Gebruiksklaar maken van een groot aantal nieuwe Chromebooks 
 
Op de Neuteboom is inmiddels wel afgeschreven hardware vervangen. Er zijn nieuwe touchscreens geplaatst en is het aantal Chromebooks uitgebreid. Door de Corona-
maatregelen moest met spoed het digitale) thuisonderwijs worden opgezet. Dit is op de Neuteboomschool erg goed gelukt. Zo is er bijv.  ervaring opgedaan met het 
werken in Google Classroom. 
 
Doelen uit het huidig actieplan zullen worden overgenomen naar Actieplan van het nieuwe schooljaar, aangevuld met o.a. digitale vaardigheid van teamleden, positie 
van Snappet binnen onze school, werken in SharePoint op de Neuteboomschool (realisatie januari 2022), digitale geletterdheid en mediawijsheid. 

 

 

 

 

 

 

 



26 

Schooljaarverslag obs Mr. Neuteboom 2020-2021   
 

Thema SBP duurzaam en doelgericht werken 
Doel: Taalrijke school 

Subdoelen 2020-2021: 
- Het woordenschatonderwijs wordt één keer per jaar in een vergadering geëvalueerd. 
- Het horizontaal lezen evalueren en weer opzetten? 
- Middels ‘Succes for all’ wordt het niveau van technisch lezen binnen de school verbeterd. 
- Het leesplezier bevorderen door inspirerende activiteiten in samenwerking met de bibliotheek. 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Bibliotheek activiteiten 
- Boekenkring 
- Nieuwe leesboeken 
- Activiteiten in en buiten de 

bibliotheek 

Schooljaar 
Afhankelijk van Corona 

Leerkrachten Weekplanning, borgingsdocument 

Tentoonstelling taaluitingen Wegens Corona wordt dit verplaatst naar 
het voorjaar (maart) 

Leerkrachten Weekplanning, borgingsdocument 

Scholing ‘Succes for all’ 2020-2022 Taalcoördinator, IB en leerkrachten 3 t/m 5 Jaarplanning 

Logo 3000, Weerwoord, woordenschat TOM 
en Snappet beredeneerd aanbieden 

Schooljaar  Leerkrachten Weekplanning, borgingsdocument 

Ontwikkeling volgen d.m.v. toetsen 
woordenschat TOM, TAK toets 

Na elk blok, 3x per jaar TAK Leerkrachten, onderwijsassistent Weekplanning, borgingsdocument 

Evaluatie juni 2021 

Bibliotheek activiteiten: De onderdelen die in de eigen klas plaats konden vinden zijn afgerond. Voor volgend schooljaar wordt een nieuw plan uitgewerkt 
samen met de medewerker van de bibliotheek. 
Tentoonstelling taaluitingen; Per klas zijn er wel activiteiten gemaakt met taaluitingen. Schoolbreed met ruimte voor ouders om te komen kijken wordt 
naar volgend jaar doorgeschoven. 
Scholing “Succes for All” is weer opgepakt. De afspraken over het vervolg zijn gemaakt en worden in het volgende schooljaar uitgebouwd. 
Woordenschatonderwijs; Evaluatie wordt verzet naar start schooljaar 2021/2022 i.v.m. borging. 
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Thema SBP:  Toekomstbestendig onderwijs/ Duurzaam en doelgericht werken 
Doel : Werken vanuit een onderwijsplan -groepsprofiel-groepsoverzicht. 
            Effectieve indeling mappenstructuur, documenten  server  
 
 

 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Subdoelen : 
1.Groepsoverzicht en groepsprofiel 
klaar in de 2e schoolweek. 
 

Schooljaar 20-21 Leerkrachten Weekplanning 
Groepsoverzicht 
Evaluatie in de groepsbespreking 

2. IB er checkt de inhoud van de 
groepsoverzichten en geeft leerkracht 
feedback 

Schooljaar 20-21 IB-er Groepsoverzicht 

3.In de groepsbespreking wordt het 
groepsoverzicht geëvalueerd 
 

Schooljaar 20-21 Leerkracht, IB-er, directie Groepsoverzicht 

4. Mappenstructuur op de server 
compacten en effectief indelen 

Voor de herfstvakantie 2020 Directie, IB Server 

    

 Evaluatie juni 2021 

Doel 1, 2 en 3 zijn behaald. In de loop van het jaar is dit uitgevoerd en met de leerkrachten besproken. De nieuwe manier van werken wordt positief ontvangen door het 
actieteam en het team. Het zorgt voor minder administratieve last en de documenten vormen samen de basis voor de PDCA-cyclus. Het vierde doel is nog niet behaald. 
Wat nog aangescherpt kan worden, is het analyseformat voor de methode-onafhankelijke toetsen. Op dit moment zijn er twee verschillende formats in gebruik. Er moet 
één gekozen worden. Daarnaast is het de vraag of ons format voldoende tot diepgang van analyseren komt.   

De mappenstructuur wordt opgezet op de nieuwe SharePoint server. Deze is nog niet in gebruik. Dit ligt bij het actieteam ICT. Wanneer SharePoint in gebruik is, wordt de 
mappenstructuur aangepakt.  

Vanaf november 2020 is Wereldwijs opgezet. Ook op deze locatie is het actieteam aan de slag gegaan met zicht op ontwikkeling. De manier van werken komt niet geheel 
overeen met Neuteboom, omdat iedere leerling op een eigen leerlijn werkt. Daarom is gekozen voor een individueel ontwikkelingsperspectief: IOP voor iedere leerling. 
De PDCA-cyclus is in de formulieren en manier van werken nog niet volledig geïntegreerd. Dit wordt een actiepunt voor komend schooljaar.     
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Actiepunten voor 2021-2022 

- Effectieve indeling mappenstructuur SharePoint  
- Analyseformat evalueren en aanpassen. Eén format kiezen.  

- PDCA-cyclus opnemen in zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en borgen Wereldwijs  

  

 

Thema: Zicht op ontwikkeling, afstemming, didactisch handelen met zichtbare PDCA cyclus 

Doel : De leerkracht in de coachende rol 

Eventuele subdoelen 
1. De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de probleemstelling. 
2. De leerkrachten vergroten het eigenaarschap van leerlingen. 

 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1. Gevarieerde coöperatieve 
werkvormen inzetten, 
leerlingen denken  hardop na. 
 

Dagelijks , periodiek (1-2 weken), half 
jaarlijks 

Leerkrachten-Iber Dag- en weekplanning,. 
Klassenbezoeken directie-IB-
kijkwijzer+feedbackgesprek 

2. Doorgaande lijn aanbrengen in: 
zelfstandig werken, keuzewerk, 
gevarieerde vormen van 
verwerking. 

 

Bespreken in APV , afstemming 
schoolbreed 
 

Team Kwaliteitskaart 
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Doel: Onderwijs op maat 

Subdoel:  beleid ten aanzien van begaafde leerlingen 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Inventarisatie aanbod begaafde 
leerlingen 

December Directie, IB Inventarisatiedocument 

Kennisdeling: de blik van de leerkracht 
(mindset) 

Januari - juni Team Teamoverleg 

    

Evaluatie juni 2021    

1.Dit schooljaar heeft de focus erg gelegen op het in kaart brengen van de resultaten (Cito-toetsen), het wegwerken van vertragingen en inzet op basisvaardigheden. 
Coöperatieve werkvormen en uitdaging tot nadenken zijn ingezet, maar hebben niet teambreed de focus gehad dit schooljaar.  
In de groepsbesprekingen kwam naar voren dat de leerkrachten in de periode van het online lesgeven niet hebben kunnen werken aan dit doel. Het online lesgeven 
maakte het moeilijker om leerlingen in een actieve stand te zetten. Leerkrachten hebben dit als vervelend ervaren en merkten dat dit een negatief effect heeft gehad op 
de leeropbrengsten. Dat onderstreept het belang van actieve betrokkenheid en uitdaging tot nadenken.  
 
2.Er is dit jaar een opzet gemaakt voor een doorgaande leerlijn in zelfstandig werken. Het team heeft een visie opgesteld en dit is uitgewerkt per bouw. De onderbouw 
en de bovenbouw hebben samen een praktische opzet gemaakt om het zelfstandig werken volgend schooljaar in te kunnen zetten. Dit onderwerp wordt beredeneerd en 
planmatig in de weekplanning ingepland. Volgend schooljaar vindt de inzet plaats. Het actieteam monitort.  
Actiepunten voor 2021-2022 
- Doelen meenemen naar volgend jaar  
- Teambreed bespreken op teamvergaderingen: uitwisselen goodpractice voorbeelden van werkvormen  
- Zelfstandig werken borgen en monitoren: kwaliteitskaart vaststellen en de werkwijze evalueren/bijstellen. 

 

Thema SBP onderwijs aan Nt2 leerlingen 

Doel: Onderwijs op maat 

Subdoel:   
Aanbod leerstof Nt2 leerlingen  
Kwaliteitskaart vaststellen 
Inzet materiaal doorgaande lijn 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

IOP update doelen en inzet materiaal September-oktober  Actieteam IOP format 

Protocol nieuwkomers Oktober Actieteam Protocol 
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Afspraken werken met anderstalige 
leerlingen 

Oktober Actieteam Kwaliteitskaart 

Materiaalkeuze vastleggen Oktober Actieteam Kwaliteitskaart 

    

Evaluatie februari 2021    

In november 2020 is de locatie Wereldwijs gestart met voor onderwijs in 4 groepen aan nieuwkomers. De leerlingen wonen in het AZC Musselkanaal. 
Met het nieuwe team, leerkrachten en OA, is het aanbod vastgesteld voor lezen, rekenen, woordenschat, taal/spelling. Een ervaringsdeskundige leerkracht van de 
Neuteboomschool heeft een studieochtend ingevuld over de werkwijze, toetsing, borging in het IOP. 
Tijdens de lockdown is een 5e groepslokaal ingericht,  de 5e groep is een opvanggroep. Na 7 weken onderwijs wordt de periode geëvalueerd en gekeken welke leerlingen 
kunnen doorstromen naar een volgende groep. Tevens is het aanbod aangescherpt, zijn er schoolafspraken gemaakt over de intakes en screening, toetsing, borging in 
het IOP.  
In deze periode heeft het team een training gevolgd van een Team Up (SEO lessen met de focus op onderlinge sociale verbinding, uiten van en omgaan met gevoelens, 
toepassen van vaardigheden dagelijks leven) ) instructeur. In alle groepen worden lessen gegeven conform de Team Up methode. 
Directie en locatiecoördinator zijn aangesloten bij de NINN bijeenkomsten. 
 

Evaluatie juni 2021 

Tijdens de lockdown periode hebben de leerlingen wekelijks nieuwe pakketjes van de leerkrachten ontvangen. Online contacten en lessen waren nog niet mogelijk i.v.m. 
de infrastructuur op het AZC. In het voorjaar is hierop geïnvesteerd door het COA, mocht er een nieuwe lockdown komen dan zijn we voorbereid op online contacten en 
lessen.  
Vanwege de coronamaatregelen kan de school geen ouders ontvangen. Ouderbetrokkenheid vergroten door middel van een nieuwsbrief, filmpjes van de groepen. De 
school heeft met de gemeente, AZC manager en contactpersonen regelmatig overleg over integratie van de leerlingen met Nederlandse kinderen. 
In het NINN netwerk worden de Team Up lessen aan de andere scholen in beeld gebracht. 
Het IOP is bijgesteld op verzoek en naar aanleiding van ervaringen van de leerkrachten. 
De werkwijze met nieuwkomers is vastgelegd in een kwaliteitskaart. 
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4. EVALUATIE DOELEN EN ACTIVITEITEN EVALUATIE BASISKWALITEIT  

Uitwerking actiepunten in doelen en bijbehorende activiteiten  

 
In onderstaande tabel worden de punten, die vanuit de evaluatie basiskwaliteit aandacht behoeven, weergegeven. 

Kwaliteitsgebied Actiepunt 

Onderwijs Zicht op 
ontwikkeling 

 

 

 

 

 

Didactisch 
handelen/ 
Aanbod 

 

Algehele 
kwaliteit 

Verkeerseducatieplan opstellen 
Werkgroep RW methode 
Werkgroep zaakvakken, W&T 

HR Arbobeleidsplan opstellen 

  

  

Huisvesting De school bereidt zich voor op de nieuwbouw, wensen inventarisatie 

  

  

  

Financién  
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Kwaliteitsgebied: Algehele kwaliteit 

Actiepunt:  Verkeerseducatieplan opstellen 

Doelen: Afgestemd aanbod 

Eventuele subdoelen: leerlingen verkeersbewust maken 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Verkeerswijzer lessen Schooljaar 20-21 Leerkracht Verkeerseducatieplan 

Verkeerseducatieplan opstellen September 2020 Actieteam verkeer Verkeerseducatieplan 

Verkeersonderwijs schoolgids September 2020 Actieteam verkeer Schoolgids 

Verkeersonderwijs en 
ouderbetrokkenheid 

Schooljaar 20-21 Actieteam verkeer Schoolgids 

    

Evaluatie juni 2021    

Het verkeerseducatieplan is opgesteld conform de planning. Het plan is opgenomen in de schoolgids. 
Het verkeersonderwijs wordt gegeven m.b.v. de jeugdverkeerskranten.  
De praktische lessen via de Verkeerswijzer zijn op 1 onderdeel na helaas niet  uitgevoerd, Streetwise ( 1 t/m 8). 
De niet uitgevoerde onderdelen worden weer aangevraagd voor schooljaar 2021-2022. 
Door de coronamaatregelen zijn de ouders niet betrokken geweest. 

  

Kwaliteitsgebied: Algehele kwaliteit 

Actiepunt: Arbobeleidsplan opstellen 

Doelen: Veiligheid op de werkplek 

Eventuele subdoelen: knelpunten (indien mogelijk) oplossen 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

RI&E Juni 2020 Directie PvA 

Uitvoering activiteiten knelpunten September-oktober  Directie, BHV’ers PvA 
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Evaluatie juni 2021 

In overleg met HR zijn meerdere knelpunten weg gewerkt. Voor de knelpunten die nog moeten worden uitgevoerd worden eventueel opdrachtbonnen 
uitgeschreven. 
Het ontruimingsplan moet worden bijgesteld. Een ontruimingsoefening is nog niet uitgevoerd i.v.m. de coronamaatregelen. 

  

  

Kwaliteitsgebied: Algehele kwaliteit 

Actiepunt: methode onderzoek rekenen en wiskunde 

Doelen: passend aanbod afgestemd op de leerlingenpopulatie 

Eventuele subdoelen:  
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Visie op RW onderwijs Januari-februari 2021 Team Onderwijskundige afspraken lijst 

Criterialijst RW methode Is aanwezig Actieteam Criterialijst 

Zichtzendingen: 
- lessen geven 
-ervaringen delen -uitwisselen 

  Notulen 
actieteam/teamvergadering 

Keuze team en aanschaf   Notulen 
actieteam/teamvergadering 

    

Evaluatie juni 2021    

Na de lockdown in december-januari zijn de zichtzendingen door het team bekeken en uitgeprobeerd. Er zijn lessen uit gegeven, in een tussen evaluatie 
(mei 2021) zijn ervaringen gedeeld.  Deze methode sluit goed aan bij de visie op rekenonderwijs en de populatie van de Neuteboomschool.  
Juni 2021: teambijeenkomst met rekenexpert over de ervaringen met de methodes, besluitvorming definitieve keuze. 
Implementatie augustus 2021, groep 1 – 6. De externe deskundige heeft geadviseerd de methode voor groep 7 en 8 gefaseerd in te voeren. 
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Kwaliteitsgebied: Algehele kwaliteit 

Actiepunt: methode onderzoek zaakvakken , W&T 

Doelen: passend aanbod afgestemd op de leerlingenpopulatie 

Eventuele subdoelen:  
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Visie op W&T onderwijs September/oktober 2020 Team Onderwijskundige afspraken lijst 

Criterialijst W&T methode Is aanwezig Actieteam Criterialijst 

Zichtzendingen: 
- lessen geven 
-ervaringen delen -uitwisselen 

November-december Team Notulen 
actieteam/teamvergadering 

Keuze team en aanschaf December 2020 Team/directie Notulen 
actieteam/teamvergadering 

Evaluatie juni 2021    

Het actieteam zaakvakken heeft na overleg met het team een voorstel opgesteld met de eisen waarvan wij vinden waar de methode aan moet voldoen. 
Er zijn 3 zichtzendingen aangevraagd, er is een unanieme voorkeur voor 1 methode. Deze komt het meest tegemoet aan de gestelde eisen. 
Implementatie 3 t/m 8 in augustus 2021. 
 
 

 

Kwaliteitsgebied: Algehele kwaliteit 

Actiepunt: Huisvesting  

Doelen: Realisatie nieuwbouw Neuteboomschool 

Eventuele subdoelen:  
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Contact directie met de wethouder Oktober 2020 Directeur  

MR stuurt brief naar College B&W April 2021 MR Brief 
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Evaluatie juni 2021 

Het telefonisch contact tussen de wethouder en de directie heeft niets concreets opgeleverd. De gemeente was bezig om prioritieten te stellen. 
In april heeft de MR besloten om een brief te sturen voor informatie over de voortgang. Tot op heden geen reactie ontvangen.  
De MR vraagt na bij een raadslid welke route de MR moet kiezen om informatie te ontvangen over de voorgenomen plannen.  

 


